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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد:
 منع تردد در جاده های کشور 

از یکشنبه ظهر تا ۵ شهریور 
ســخنگوی ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا از 
منع تردد بــه صورت 
سراسری در جاده های 
کشور از یکشنبه ظهر تا 

۵ شهریور خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، »علیرضا 
رییسی« گفت: براین اســاس تمام مجوزهایی که 
برای تردد صادر شده است لغو خواهد شد. همچنین 
افرادی که بنا به هر دلیلی در ایــن زمینه جریمه 
شده اند، جریمه آن ها دو برابر می شــود. او افزود:  
همچنین تمامی مشاغل بجز مشاغل گروه ضروری 
یک از روز دوشنبه تا شنبه 30 مرداد تعطیل هستند. 
رئیسی خاطرنشان کرد: برای ضمانت اجرایی این 
طرح نیز میزان جرایم مشخص شده است همچنین 
دادستانی و نیروی انتظامی و وزارت بهداشت موظف 

به رعایت این موارد هستند.
    

 ترخیص فوری ۴۰ محموله 
حامل سرم از مرز بازرگان 

کـــل  ئــیـس  ر
دادگســتری استان 
آذربایجــان غربی از 
ترخیص فــوری ۴0 
محموله حامل سرم از 

مرز بازرگان با صدور دســتور قضایی خبر داد. به 
گــزارش خبرگزاری ایرنــا، ناصر عتباتــی افزود: 
دادستان ماکو اقدامات قضایی را انجام داده است و 
همین روند به مرور در چند روز آینده ادامه دارد که 
در نتیجه آن، کامیون ها در حال بارگیری و انتقال به 

مراکز توزیع هستند.
    

برپایی ۴ بیمارستان صحرایی توسط 
جمعیت هالل احمر 

دبیرکل جمعیت 
هالل احمــر از برپایی 
یــک بیمارســتان 
صحرایی و در دستور 
کار قــرار گرفتــن 

راه انــدازی 3 بیمارســتان صحرایــی دیگر خبر 
داد و گفت: ظرفیت هــای درمانــی در مجاورت 
بیمارســتان ها جهت کمک به امر درمان بیماران 
ســرپایی مبتال به کرونا اختصاص داده شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر؛ 
محمدحسن قوســیان مقدم، افزود: امروز توسعه 
ظرفیت فعالیت های امــدادی در مبادی ورودی و 
خروجی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با هدف 
هدایت و یا قرنطینــه مبتالیان بــه کووید ۱۹ با 
همکاری سازمان های ذیربط نیز انجام می شود و ۹۵ 

هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.
    

آغاز واکسیناسیون ۷ هزار کارگر و 
کارمند میادین میوه و تره بار 

مدیرعامل سازمان 
مدیریــت میادیــن 
شــهرداری تهــران با 
تأکید بر اینکه کارکنان 
و کارگــران میادین و 

بازارهای میــوه و تره بار به علت برخــورد و تماس 
مســتمر و روزانه با مراجعه کنندگان به این مراکز، 
از گروه های در معرض خطر ابتال به بیماری کووید 
۱۹ محســوب می شــوند، گفت: به منظور حفظ 
سالمت شاغلین این سازمان و پیشگیری از انتقال 
ویروس کرونا به شهروندان، واکسیناسیون کارگران 
و کارکنان میادین و بازارها از صبح دیروز-شنبه- آغاز 
شد. به گزارش ایلنا،  سید سعید راد با اعالم اینکه طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته، روزانه بیش از 300 
نفر واکسن دریافت خواهند کرد، افزود: امیدواریم ۷ 
هزار نفر از کارگران و کارکنان این سازمان، طی 3 تا ۴ 

هفته دوز اول واکسن را دریافت کنند.
    

در گفت و گو با ایلنا اعالم شد:
»نادعلی«، تنها کاندیدای پست 

سخنگویی در شورای شهر
عضو شورای شهر 
تهــران گفــت:  تنها 
کاندیدای سخنگوی 
شــورای شــهر آقای 
نادعلی هســتند و در 

جلسه روز یکشــنبه شورای شــهر درباره ایشان 
رای گیری خواهد شــد. ناصر امانی، در گفت وگو با 
ایلنا ادامه داد: همچنین کاندیدای سخنگوی شورا 
و نماینده شورا در هیات تطبیق فرمانداری مشخص 
شد و فردا در جلسه شورای شهر رای گیری انجام 

خواهد شد. 

از گوشه و کنار

داروها را پیدا نمی کنیم، از هالل 
احمر تا دیگر داروخانه ها را گشتیم، 
یا نبود و یا می گفتند مثال فردا بیا، اما 
معلوم نیست فردا هم داشته باشیم. 
برای همین مجبور شدیم به صورت 
آزاد داروها را تهیه کنیم، دارویی که 
۲00 هزار تومان است را دو میلیون 
گرفتیــم، داروی دیگــری هم باید 
تهیه می کردیم که از ۱0 میلیون تا ۸ 
الی ۱۲ میلیون قیمت متغیر داشت 
که تهیه هر کدام هم دو الی سه روز 

طول می کشید. 
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنا، 
کرونا همچنــان می تــازد و پیش 
می رود، دشــمنی که نه معصومیت 
کودکانــه می دانــد و نــه حرمت 
موی ســپید کارگری تهی دســت، 
بلکه بــا بی رحمی جــان تک تک 
هموطنانمان را نشــانه گرفته و ما 
چاره ای جز مقاومــت در برابر آن را 

نداریم.
روزها همچون کابوسی شبانگاه 
با فوت چنــد صــد نفر بــه پایان 
می رســد، پایانی که دل مشــغولی 
بسیاری از افراد که هم خویشانشان 
نیاز به تخــت بیمارســتان دارند، 
امــا در این ولوشــو تخــت خالی 
یافت نمی کنند را بیشــتر می کند 
و همین عــدم تخــت خالــی در 
بیمارســتان ها گاه باعث تشــدید 
بیماری و یا مرگ بیماران می شود، 
حال در کنار درد بیمــاری و رفتن 
همیشــگی عزیزان از کنارمان، این 
ویروس هزینه های سرسام آوری را 
بر جای می گذارد که شرایط را برای 

خانواده ها سخت تر می کند.
همچنین با وجــود کمبود دارو، 
همراهان بیمار با ترس بســیار باید 
تمام شــهر را برای یک دارو زیر و رو 
کنند که در اغلب مواقع هم به خرید 
اجباری آن از بــازار آزاد و پرداخت 
چند برابر قیمت منتهی می شــود و 
ظاهرا دیگر حمایت بیمه ای هم در 

این زمینه وجود ندارد.
خبرنــگار ایلنا، برای بررســی 
وضعیــت درمــان و هزینه هــای 
بیماران مبتال به کرونا با چند نفر که 

عزیزانشــان روی تخت بیمارستان 
بستری هستند به گفت و گو پرداخت 
که هر کدام بــا صدایی خســته و 
بی جــان روایت چالش هــا از نبود 
تخت و دارو تــا هرینه های درمان را 

بازگو کردند.
روایت اول: 

جلوی چشمان بیماران، فوتی ها 
را شکالت پیچ می کنند

مادر فاطمه هــم مانند خیلی از 
بیماران دیگر با تصور اینکه شــاید 
دچار ســرما خوردگی شده باشند، 
چند روزی را بــا درمان های خانگی 
ســپری می کند، تا اینکــه کرونا و 
سرطانی که بعد از بهبودی همچنان 
ضعف بدنی برایش به جا گذاشــته، 
این زن میانســال را از پا می اندازد 
و حاال چند روزی اســت که شب و 
روزش روی یکی از تخت های بخش 
ویژه بیمارستان ســپری می شود، 
فاطمه صدای غمگینی دارد، هیجان 
موقع صحبت کردن خستگی های 
این مدتش را پشــت خــود پنهان 
می کند و می گوید: »اول که متوجه 
شــدیم مادرم به کرونا مبتال شده و 
خبری از یک ســرماخوردگی ساده 
نیست، طبق ســی تی اسکن فقط 
۵ درصد ریه درگیــر بود، دکتر دارو 
داد و ما به خانه آمدیم، اما چند روز 
بعد حــال مادرم بدتر شــد و آنقدر 
سرفه های وحشتناکی می کرد که 
هر چیز که می خورد را باال می آورد، 
جمعه بود که یک پزشک داخلی پیدا 
کردم و بعد از انجام ســی تی اسکن 
گفت، درگیری ریه خیلی باال رفته 
و تخت خالی در هر بیمارستانی پیدا 
کردی، سریع مادرت را بستری کن، 
ترســیده بودم و متاســفانه هر چه 
می گشتم بیمارستان یا پزشکی را 
پیدا نمی کردم، یا جواب نمی دادند 
و یا مثل یک بیمارستان ۸ روز بعد به 
من نوبت داد و در کل از هیچ کدام به 

نتیجه نرسیدم.«
بیمارستان جا نداشت؛ مادرم 
را جلوی در اورژانس نشاندیم

این دختر جــوان نفســی تازه 
می کند و ادامــه می دهد: »چاره ای 

نبود و با همســرم مــادرم را به یک 
بیمارســتان خصوصــی بردیم، اما 
آنقدر شــلوغ بود که حراست اجازه 
نداد داخل برویم، حتی نگذاشــت 
بخش اورژانس بیمارســتان برویم، 
مادرم را جلوی در اورژانس نشاندیم، 
حتی همسرم بحثش شــد و داد و 
بیداد راه انداخت، اما فایده نداشت، 
به من گفت تا بروم داخل بیمارستان 
و با پرســنل صحبت کنــم تا اجازه 
دهنــد داخل شــویم، مــن داخل 
بیمارستان بودم که با صدای فریاد 
همسرم سریع بیرون آمدم، همسرم 
بلند می گفت فاطمه مادرت از دست 
رفت، مادرم اصال بی هوش شده بود، 
من گریه می کردم و نمی دانســتم 
باید چکار کنم، خالصه شــرایط به 
شــکلی پیش رفت که خودم رفتم 
داخل بیمارســتان یک تخت خالی 
را آوردم تا مــادرم روی آن بخوابد، 
آنقدر حالم بد بود که تخت را به در و 
دیوار کوبیدم تا به مادرم برسم، برای 
مادرم دستگاه اکسیژن وصل کردند 
و مجبور شدند تا در اورژانس نگه اش 
دارند، منتظــر بودیم تــا جا خالی 
شود و مادرم به بخش مراقبت های 
ویژه برود، آن دو روز که در راهروی 
اورژانس روی تخت بود، ما چندین 
بیمارستان را گشتیم ولی هیچ کجا 
را پیدا نکردیم و بعد از دو روز مادرم 
به بخش مراقبت هــای ویژه همان 

بیمارستان منتقل شد.«
با تزریق رمدسیور هزینه بستری 

مادرم، شبی ۸میلیون می شود
 از او در مــورد هزینه های درمان 
که می پرســم، می گوید: »االن به 
مادرم داروی رمدسیور می زنند که 
با این دارو هزینه ی ما شبی حدود ۸ 
میلیون می شود، تازه اگر رمدسیور 
جواب ندهــد دو داروی قوی تر باید 
تزریق شــود که اصال آن ها نیست 
و خود همراه بیمــار باید تهیه کند، 
یکی از پرسنل بیمارستان شماره ی 
موبایلــی دارد و مثل بازار ســیاه، 
همراه بیماران با این شماره تماس 
می گیرنــد و دارو را تهیه می کنند 
که آن هم قیمت های متغیری دارد، 

به طور مثال یکی از همراه ان بیمار 
۷ میلیون داده بــود و همراه دیگر 

هفته ی بعد ۱۶ میلیون داده بود.«
حاال هیجان ایــن دختر به بغض 
تبدیل شده و با صدای گرفته ادامه 
می دهد: »شــرایط خیلی بد است، 
روزی 3 الی ۴ فوتی می برند، جلوی 
چشــم دیگر بیمــاران، فوتی ها را 
شکالت پیچ می کنند، در این چند 
روز چشمان مادرم پر از ترس شده 
است، کاش حداقل فوتی ها را طوری 
بیرون ببرند تا بیماران روحیه خود را 

از دست ندهند.«
روایت دوم:

تاکنون فقط ۲۵۰ میلیون 
هزینه درمان مادرم شده است

همه ی خانواده ی رضا به ویروس 
کرونا مبتال هستند و هر کدام در یک 
بیمارستان بستری شدند، خودش 
می گوید خدا خواســت تا من سرپا 
باشــم و پیگیری بیماری عزیزانم 
شوم، این پسر جوان می گوید: »من 
تست پی سی آر دادم و جوابش منفی 
شد، بعد واکسن زدم که دو روز بعد 
عالیم بالینی پیدا کردم، تست دادم 
و مثبت شد. مادر، پدر، خواهر، شوهر 
خواهر و برادرم همه مبتال شــدند، 
پدر و بــرادرم در یک بیمارســتان، 
خواهر و دامادمان در بیمارســتانی 
دیگر و مادرم هم در یک بیمارستان 
خصوصی  بستری هستند و در بین 

آنها فقط من سرپایی خوب شدم.«
رضا با مکثــی ادامــه می دهد: 
»زمانی که فهمیدیم مادرم درگیر 
شده، فقط ۲0 الی 30 درصد ریه اش 
عفونت کرده بود، اما هر چه به دنبال 
جا گشــتم، هیچ تخــت خالی پیدا 

نکردم، از بیمارســتان جم گرفته تا 
گاندی، الله و... هیــچ  جای خالی 
را پیدا نکردم، واقعا مادرم داشــت 
از دســت می رفت، به بیمارســتان 
دیگری رفتیم، با دختر خاله و پسر 
خاله هایم التمــاس می کردیم تا به 
ما تختی بدهند ولی فایده نداشت، 
آخر سر کسی را به عنوان رابط پیدا 
کردیم و به ما تــازه تخت اورژانس 
دادند تا مادرم بستری شود، مادرم 
دو روز در اورژانــس بــود و در این 
مدت با وجودی که دارو می گرفت، 
درگیــری ریــه اش از ۲0 الی 30 
درصد به ۷۵ درصد رســید، مادرم 
را به بخش مراقبت ویژه بردند، چند 
روز بعد او را به اشــتباه وارد بخش 
کردند که دوباره حالش بد شد و به 

آی سی یو برگشت.«
 رباط کریم زندگی می کنم؛

 واقعا ندارم
این پســر جوان بین جمالتش 
مملو از درخواســت بــرای کاهش 
هزینه های بیماران است و با صدای 
گرفته از پشــت تلفن می گوید: »با 
وجود تمام بی مســوولیتی هایی که 
اتفــاق افتاده، درخواســت من این 
است حداقل داروها را رایگان کنید، 
شــبی ۱0 میلیون فقــط هزینه ی 
بیمارســتان مــادرم اســت، من 
نمی خواهم اشک بریزم، اما چشمانم 
پر از اشــک اســت که با شما حرف 
می زنم، مــن رباط کریــم زندگی 
می کنــم و واقعا نــدارم در این حد 
هزینه درمان کنم، تا االن فقط ۲۵0 
میلیون هزینه درمان مادرم شــده 

که بخش دیگرش هم مانده است.«
رضا ادامه می دهد: »حداقل دارو 
را در اختیار ما بگذارند، برای ۴ عدد 
دارو ۱۶ میلیون تومــان دادم، یک 
روز کامل باید شــهر را زیر و رو کنم 
تا دارو پیدا کنم، دلم پر از درد است، 
جلوی هر کسی خم و راست می شوم 
تا به مادرم برســند، اما شــرایط در 
بیمارستان به گونه ای است که باز هم 
کادر درمان امکان رسیدگی به همه 

بیماران را ندارند، خسته شدم..«
روایت سوم:

داروها را ۲ تا ۳ برابر قیمت از 
بازار آزاد تهیه می کنیم

مهناز از دیگر همراهــان بیمار 
اســت که همه ی خانــواده اش به 
ویروس کرونا مبتال شــدند و همه 
در بیمارستان بســتری هستند، او 
می گوید: »مادرم، پــدرم، برادرم و 
همســرم همه با ۴0 الی ۵0 درصد 
درگیری در بیمارســتان بســتری 

هســتند، همســرم ۲۵ روز است 
که بستری اســت، اما بقیه اعضای 
خانــواده چند روزی اســت که در 
بیمارستان هستند، اول سعی کردیم 
تــا می توانیم کار را به بیمارســتان 
نکشانیم ولی نشــد، روزهای قبل 
که همسرم را بستری کردیم اینقدر 
شلوغ نبود، اما وقتی مادرم را آوردیم 
یــک روز در نوبت بود تــا در بخش 
مراقبت ویژه بستری شود، بستری 
پدرم هم چند ســاعت طول کشید، 
بیمارســتان خیلی شــلوغ است و 
می بینم پرســنل تمام تالششان را 
می کنند تا بیماران را بستری کنند، 
ولی واقعا جا نیست، شبانه روز بیمار 

بد حال می آید.«
وی به نبود دارو اشــاره می کند 
و ادامــه می دهد: »داروهــا را پیدا 
نمی کنیم، از هالل احمــر تا دیگر 
داروخانه ها را گشــتیم، یا نبود و یا 
می گفتند مثال فردا بیــا، اما معلوم 
نیست فردا هم داشته باشیم. برای 
همین مجبور شدیم به صورت آزاد 
داروها را بــا دو برابــر قیمت تهیه 
کنیم، دارویی که ۲00 هزار تومان 
است را ما دو میلیون گرفتیم، داروی 
دیگری هــم باید تهیــه می کردیم 
کــه از ۱0 میلیــون تــا ۸ الی ۱۲ 
میلیــون قیمت متغیر داشــت که 
 تهیه هر کــدام هم دو الی ســه روز 

طول می کشید.«
مهنــاز در پایــان می گویــد: 
»بیمارســتان فقط رمدســیور به 
بیماران می دهد و بقیه داروها را باید 
خودمان تهیه کنیم، اما با وجود تمام 
مشکالتی که وجود دارد، پزشکان 
خیلی خوبی باالی ســر خانواده ی 
مــن هســتند و رســیدگی خوبی 

می کنند.«

گزارشی هولناک از مصائب بیماران بستری کرونایی؛ 

از نبود تخت و دارو؛ تا شبی ۱۰ میلیون هزینه بستری 

یادداشت

آیا رودربایستی در به کارگیری کلمۀ »واردات« به خاطر 
پرهیز از تکرار ادبیات رقیبان مطعون و محذوف است؟ 

عصر ایران؛ سروش بامداد- رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نطق روز شنبه خود گفت: »باید تالش کنیم و بسیج شویم 
تا زنجیرۀ تولید یا تهیه و توزیع واکسن را در یک حلقه ۸0 - ۷۵ 

روزه تکمیل کنیــم و در اولویت قرار دهیــم. حتی در زمینۀ 
اعتبارات، هر نوع ارزی را باید تأمین کنیم.«

  سخن درســتی اســت و نمی خواهیم بگوییم چرا قبل تر 
نگفتید یا چرا زودتر به این نتیجه نرسیدید. تنها نکته پرهیز از 

کلمۀ»واردات« است.
»تهیه« یعنی چه؟ واکســن را یا در داخل تولید می کنند 
یا از خارج وارد می کنند. تولید که مشــخص است یعنی چه. 
همان کاری که با عنوان برکت و رازی و چند نام دیگر از ماه ها 
پیش وعده داده شد و برخی به همت تالش پژوهشگران ایرانی 
به نتیجه رسید و به بازار هم عرضه شــد و بعضی هم به دالیل 
علمی یا اقتصادی نه یا به تولید انبوه نرســید یا مطابق انتظار 

نبود و کافی نیســت و نجات جان شــهروندان بر هر انتظاری 
اولویت دارد.   معنی توزیع هم مشــخص است. یعنی واکسن 
به دست مصرف کننده برسد و در واقع سوزن آن به »دست« 

مصرف کننده تزریق شود.
  می ماند: تهیه. اگر منظور از تهیه، واردات است، رودربایستی 
نکنید صریح بگویید واردات. اگر هم منظور واردات نیســت 
چرا در جملۀ بعدی به »تأمین ارز«، آن هم هر نوع ارز اشــاره 

می شود؟ مگر، تهیه هم ارز می خواهد؟!
جالب این که در ســال ۱3۵۹ که شــورای انقالب الیحۀ 
»تشــکیل مراکز تهیه و توزیــع کاال« را تصویب کرد همین 
رودربایستی را به خاطر شعارها و فضای اول انقالب داشتند وگر 

نه منظور آنها هم از »تهیه« در واقع همان »واردات« بود کما این 
که در همان مادۀ اول الیحه آمده بود: »به وزارت بازرگانی اجازه 
داده می شود مراکزی برای واردکردن و توزیع کاال شکل گیرد.«
 با این حال می توان پرسید آیا رودربایستی در به کارگیری 
کلمۀ واردات به خاطر پرهیز رییــس مجلس انقالبی از تکرار 
ادبیات رقیبان مطعون و محذوف اســت )کما این که به جای 
رفع تحریم می گویند خنثی ســازی و به محدودیت اینترنت 
می گویند صیانت از فضای مجازی( یا نه. بحث واژگان در میان 
نیست. به خاطر تبلیغات پیشین بر روی واکسن داخلی و کافی 
دانستن آن است و مشاهدۀ وضع کنونی که واکسن را از نان شب 

واجب تر کرده است.

آقای قالیباف! رودربایستی نکنید، بگویید »واردات واکسن«

حداقل دارو را در اختیار ما 
بگذارند، برای ۴ عدد دارو 

۱۶ میلیون تومان دادم، 
یک روز کامل باید شهر را 

زیر و رو کنم تا دارو پیدا 
کنم، دلم پر از درد است، 

جلوی هر کسی خم و راست 
می شوم تا به مادرم برسند، 

اما شرایط در بیمارستان 
به گونه ای است که باز هم 

کادر درمان امکان رسیدگی 
به همه بیماران را ندارند، 

خسته شدم

شرایط به شکلی پیش 
رفت که خودم رفتم داخل 

بیمارستان یک تخت خالی 
را آوردم تا مادرم روی آن 
بخوابد، آنقدر حالم بد بود 

که تخت را به در و دیوار 
کوبیدم تا به مادرم برسم
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